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Minden dolgozó SrSmmel esafluKozIk
az MHX mozgatómhoz
Hyc« hatalmas arányú töaiegraagicoidűlásra még nem volt példa * magyar sport
történetében, mint • ( Idén megindult MHK
mozgalomban, A dolgozók egymia után
Jelentik, hogy próbázni akarnak: a pró.
biztató bizottságoknak nem kis munkát
(elení a tömrgszervezetek próbáinak lebonyolítása. Minden dolgozó alig várja azt

az alkalmat, hogy rannkáj.íva! tiozziájlnd.
haajon a magyar sport lejiesztésétxa A
hatalmas tömegek', a Iritünó eredmények
azt bizooyitják, hogy az MHK hotóffl a
hivatását. A magyar oép szilea tóaaege
örömmel csatlakozik a mozgalmukon 4a
ápitt a 6post alján h a szociaüzvoat.

Dynamó eredményei
Élénk sportélet a szovjet kolhozokban
A kitünó szovjet eredmények megszülatébélren nem kis érdemük van a szovjet kolhozoknak és szovhozoknak. Minden
kolhoznak van sportegyesület*, a kolhoz
rezetók maguk is képzett sportemberek.
A sporttelepek a legmodernebb eszközökkel vannak berendezve, úszómedencék,
teniszpályák, labdarugó és atlétikai pályák,
tornatermek minden kolhozban és azovkozban megtalálhatók. A nők Is nagy
Számmal sportolnak, kolhoz parasztaszizonyok kezében nem ritka a diszkosz
vagy a gerely. Ezt különösen a magyar
paraszt lányoknak és asszonyoknak kell
megfontolniuk, hiszen még ma Is nagy
mértékben Idegenkednek a sportolástól.
Mindenütt a legszembetűnőbb a közösségi
•sebein, ami minden szovjet sportolót áthat.

VIT értekezlet

szélésre (terül sor. A megbeszéiesea a
MINSz megyei sportfelelösének, t szakszervezet sporttitkárának, a DLAJs lólttkáránok, a röplabda szövetség megyei
titkárának, szegedi és nagyszegedi járási
bizottságok tagjainak és a MINSz megyei
titkárának kötelező a megjelenés.

Győzőit a Szegedi Kender
A Szegedi Kendergyár labdarugó ősapa la vasárnap Nagylakoa sztrepelt. Nagy
küzdelem után 6:5 (3:0) aránybaa győzött
a szegedi csapat. Góllövők: Molnár 2,
Herceg 2, Gráf és Tóth. Az együttes vasárnap a Röszkel EPOSz-szal játszik barátságos mérkőzést. Az alspfokd küzdelmek
során I Kendergyár asztalitenisz csapata
13:10 arányben győzte le az Angol-Magyar Jutafonőt.

A vasárnapra kitűzött rőpienbx verSSzombaton este 7 órakor az OSH seny a rossz Időjárás miatt elmaradt
Nagyszegedi Felűgvelóségén a VIT sport- A versenyt vasárnap tartják meg a gyér
programjának megbeszélése végett megbe- partfiirdőjén.

Népi kerékpárverseny a Hunyadi-téren
A Szakmaközi Bizottság rendezésiben vetárnap délután 3 órai kezdettel kerül sor
e népi kerékpárosok salakpálya bajnokságára a Hunyadi-téren. A nagy érdeklődésre srámotlartó verseny iránt igen nagv
az érdeklődés a szegedi üzemi dolgozók
kőzött: eddig több mint 100 nevezés
futott be. A pályát ina és holnap hozzák
az üzemi dolgozók brigádjai rendbe. Ugyanekkor kerül sor az SzMTE—Komlóbánya
mérkőzésre Is. A vendégcsapatban több
Ismert, volt szegedi játékos is szerepel.

szélesebb sporttársadalma részéről Is nagy
érdeklődés előzi meg a találkozót.
Clpéazmzsteiek és Cipésimunkások Szövetkezete labdarugó mérkőzése a Hunyaditéri pályán julius 15-én délután 6 órakor.

Felvételi tájckoztatató,

A szegedi Állami Védónőképzó Intézet
felvételt hirdet 1049 szeptemberében Induló tanfolyamára. Pályázhat minden 18—
39 évet munkás-paraszt származást leány. Kérvényét a szükséges iratokkal legR ö p l a b d a f « asztalitenisz
később julius 31-ig küldjék be az intézet
vezetőségének.
tanfolyam
Szükséges iratok a következők!
1. Utchó Iskolai bizonyítvány,
A jövő héten Indul meg Szegeden a
2. Szül. anyakönyvi kivonat.
röplabda és az asztaürcnisz tanfolyam.
3. Tisztiorvosi bizonyítvány.
Mindkét tanlolyam Iránt igen nagy az
4. Halósági vagyoni bizonyítvány.
érdeklődéi a dolgozók körében. Különösen
5. Erkölcsi bizonyítvány.
a röplabda válik egyre szélesebb tömegek
6. Sajátkezűiig Irt önéletrajz,
között népszerű sporttá. Akik elvégzik
7. Esetleges n:;iködérl blzonyltváxj,
i tanlolyamokat, azok munkája lényegesen
8. Egy drb. fénykép.
könnyebb lesz éi meg tudják szervezni »z
Az inlézef vezetőségei.
üzemükben a csapatokat.
Tekelilrete
Megindultak a küzdelmek az egyéni
bajnokságért. Vasárnap 20, hétfőn és kedden 10-10 versenyző dobta le a kötelező 200 dobást a dohánygyári pályán.
Az eddigi eredmények eléggé gyengék.
Puszil 703, Kovács 784 és Farkas 777
eredménye emelkedik ki a szürkeségből.
Pénteken 16 őrskor a VAOSz pályán,
vasárnap 8 órakor pedig az összes elfogadott pályákon (VAOSz, Lokomotív, Szitár, Dohánygyár) megindul a harc az elsőségért. Érzésünk szerint a kerületi bajnoki cim vasárnap délután a dohánygyári
pályán találja meg a gazdáját.

MINSz-hirek
SZÍT-HÍREK

Ili-napok:
Pénfek: Színház délután 3 órakor! Katona Jenő, Szőregi Petróleum este 8
órakor: Rádin Ferenc, Ládagylr délután
4 órakor: Csápenszky István, Kecskéstelep
este 8 órakor: Hódi Erzsébet, Ösomogyltelep este 8 órakor: B. Kovács Ferenc,
Déina délután fél 3 órakor: Adok Ilona,
Belváros délután 7 órakor: Varge László,
MÁV délután fél 7 órakor: Kanaiaa Tamás, Iparostan. tsk. délután 6 órakor:
Répási Ferenc, VAOSz délután 6 órakor: Varga László, ÉMOSz délután 7
Kisiparosok és kiskereskedők labdarúgó- órakor: Katona Jenő, Villamosvasút este
csapata, a KlOSz és KISOSz 16-án, szom- 9 órakor: Molnár János.
baton délután fél 6 órai kezdettel a HuMa este 7 órakor a MINSz székházban
nyadi-téri SzMTE sporttelepen mérik össze rendkívüli kulturvezetői értekezletet tarerejűket. Mindkét csapatban több Ismert tunk. Minden kulturvezetó pontos megjefutballista ia játszik, igy nemcsak a kis* lenését feltétlenül elvárjuk.
Iparosok és kiskereskedők, hanem Szeged

— 16-AN, SZOMBATON
este 8 órai kezdettel sportból
les* a MINSz márványtermében rvolt Ipartestület), Horváth Mihály-u. 3. szám•

BELVÁROSI

27
lelefon 4(V\
hérlat.
Mindennap szerdá-g!
A múlt ellenáll — a jövő diadalt arat — és mégis felépül:

A

HÍD

Rendező: J l R I WEISS
ii O S i Z U
227a
lelcfon A u t : 33-44 bérletMindennap vasarnapig!
Gépfccyvcrlüz között készült
eredeti felvételek:

ü v har s i vétsen
Rendezte:

P I E R R E CORTI

SZÉCHÉNYI
Telefon Aut ;i4-7~

Nyári szünetet tarí.
JkiőatUaoK tieiköznap fél 7 tatét tt órakor, vasárnap és ünnepnap tél S, tét 7 tm fél tt-kor

HIRDETMÉNY
A mapyar köztársaság kormánya 4146/
1949. Korm. sz. rend. értelmében az *
terménykereskedő, aki az 1949—50. gazdasági évre halósági terménygyiljtői megbi
zást nem kapott, úgyszintén az a kereskedő, aki zsákkölcsönzéssel iparszerben
foglalkozik, köteles a jelen rendelet hatálybalépésétől számitott nyolc nap alatt
a közciiáléei felügyelőséghez írásban bejelenteni a tulajdonában lévő zsákkészletct,
annak megemlítésével, hogy a bejelentés
napján ezek közül hány darab van használaton kívül. Bérbeadás esetén a bejelentésben fel kell tüntetni a bérlő nevét és
pontos lakcímét Is.
Ugyanezen rendelet kimondja, hogy zsákok eladásával iparszerben foglalkozó kcYcekedö (kereskedelmi vállalat) kötelea a
jelen rendelet hatálybalépése napján meglévő zsákkészletct az OKH-nak nyoíc nap
alatt bejelenteni. A bejelentett zsákkészletct csak Jüldmüvesszövetkczet részére idegenítheti el, illetőleg csak nevezetteknek
adhatja bérbe vagy kölcsön.
Aa igénybevétel és bérbeadás tartama
1949 november 30-ig terjed.
A gabonabegyüjtéshez fűződő érdekek
szükségessé teszik a fenti rendelkezés
pontos betartását.
Aki a rendetetnek nem tesz eleget kihágást követ el és 6 hónapig terjedhető
elzárással büntetendő.
Polgármester.

HIRDETMÉNY
Felhívom az iskolát végzett ifjakat, hogy
a város egyes területén lévő juharfákon
mutatkozó hernyók szedése céljából a
városi kcrtóascinél Jelentkezzenek.
fttlgánsMtut,

mm

mám

Ml TÖRTÉNTÍS
NAPIREND
Ftafe*

julkt?
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Nemzete SrinhAz: Nyári szünet.
RelvArost Morf {<3 2, i f i 9
órakor: HHL
i*) t i ! * ' f | |
Korsó Morf f S t , M l
tatkor: Vihar szivében.
j i<
S z é c h e n y i Morf: N y á r i a s s t ó r t .
",'K Hi»f,T <sr

—
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Nyíri notgálal * Sotáögy?kőnyvtírhan ée a muzeum ban.
Julius és augnsitní hónapban a
könyvtár nyitva van hétköznap
9—14 óráig; a muzeum nyitvatartási ideje hétköznap 9—14
óráig, vasár-, és ünnepnap: 9—
13 óráig. I'*| k-t rt i- -1 •-! i - j"-'

Szolgálatos gvógysieridrukt

Ceinzinger örökösök: Horváth
Mihály-utea 9., Tol: 32-13. Pósa Balázs Kálvária-utca t Dr.
Salgó Eva és Tichy Béla Mátyás-tér 4b., Selmeezi Béla Somogyitelep I X . utca 489,
I "rt—JSP!'-IS

joiUfl

I K

Ml TÖRTÉNIK?

* SZŐREGI bikdbiáltó
üpltésé munkálatait anyaghi.
ény miatt néliány napra ab.
bahagytáJc. A hétfői napon a
szükséges anyagok megérkeztek és az épület rövidesen rfIcészül.
t :
'
— A DÉFOSz felbtvj* a gazdák figyelmét, hogg a tarlón
lévő gabonákat mielőbb hordják be. Szükséges ez
azért,
hogg az esetleges jég. vagy eső
rre tegyen a szemekben kárt.
flzok a gazdák, akik tudják,
hogy a cséplési munkáknál rövidesen sor kerül a gabonájuk kiazonnal
|cséplésére, lehetőleg
kezdjenek hozzá a hordáshoz és
gabonájukat szállítsák a cséplésre kijelölt helyekre.

V-'— 4 VÁROSI ÁRVA HU
ffandoXctttfai ta újszege di uU
törő üdülőtelepen töltik nyárt
sxabOdsdtfukctt. Ax 'Orváknaki
akiknek eddig még soha nem
volt
részük
rujurtilüsbarij
most a népt demokrácia le*
hetővé tette'/szí az örömet.
— AZ MNDSZ tanfolyamot
ándit a bnkott általános k l u v
lások részére. Azokat a tanulókat, akik valamilyen ok miatt
rofwa bizonyítványt kaptak bt
pótvizegíra készülnek, összeg-, uj.
lőtték az MNDSa tagj'ai és julius 20-tól kezdve rendszeresei
foglalkoznak velük. E « k non.
tosau jelenjenek meg aa MXDíSI
központban 20-án reggel.
— FELHÍVÁSI NépegősB*
ségőr képző tanfolyamot in.
dit az MNDSz a
Vöröske.
resztlel karöltve.
Felhívjuk
asszonytársaink
figyelmét,
hogy minél nagyobb szám.
mai jelentkezzenek nz JINDP"
kerületi csoportjainál.

- ELMARAD A KlOSz julius 17-re tervezett budapesti
küldöttközgyűlése. 'Előreláthatólag e nagyszabású országos
közgyűlést augusztus 7-én tartják meg.
A
Délmagyarország
— SZOMBATON este a ste.
kiadóhtixttalá
kéri olvasóinkat,
gedt SzIT és egyéb
réteg- KISTELEKI
HÍREK
ha
szabadságra, nyaralásra
szervezetek
a
Horváth
Mihály,
mennek, trgg azt jelentsék be
A kisteleki uj
postaépület
székházukban építése befejezéshez közeledik,
keltű tdSben B kiadóhivatalban, ulcai közponü
hogy B lap példányait utánuk sportműsort rendeznek. Több A munkások már a* ajtók ét
lehessen küldeni. Az elküldött szegiedkörnyéki község és ta- ablakok kereteit helyezik be t
lapok postát diját « ktedóhtna- [nyaközpont EPOSz fiataljai is falakba. Rövidesen sor kerül •
ép A,
résztvesznek ezen a barátságos kábelek beépítésére és
tal fedezi
pUV
let
bc
üvegezésé
re
is.
Előrelát,
sportbemutatón.
i
— O —
hatóan szeptember elején kSltiV
— CSÜTÖRTÖKÖN dclulán 4 rík át »z uj épületbe a poste
— AZ EGYETEMI
KÖNYV.
órakor tartottál! [meg a* őrsi Is- szeméi vzc te.
TAR az egyetemi nyári szünet
•
kolára érkezett úttörők megfolyamán julius hóban hétköznyitó előadásukat. Az Úttörő
Kistelek lakosságú Sfgjsrrf
napokon rogígel 8 órától déH 1
Központ részéről Kosoczld Jőkésiül a Vasárnapi falunapr%
óráig van nyitva. Augusztus foZ-sef üdvözölte a pajtásokat.
Ax ünnepség fél tízkor kez*
lyam,ín a nagytakarításra való
dődik a Szabadság-téren. 48
—
A
nOXVÉDKERÜLET
éa
tekintettel a könyvtár Zárva.
ünnepség keretében
állat-,
a Gyufagyár dolgozóinak Sza—
A
P Z O V J E T - M A G Y A R bad Nép baráti körei közbe műgabona- és terménykidlHtási
TARSASAG
a®
a l s ó v á r o s i soros délutánt rendeztek tegnap
is rendeznek. A* egésznapot
MNDS* szervezettel karöltve a Gyufagyár kultúrtermében. Á
ünnepséget vidám miisoros*
műsoros estet rendez szomba- nagyszámban megjelent munkáesttel fejeik &«
*
ton este 8 órai kezdettel az sok sfirfln felcsattanó tapssal
•
alsóvárosi knltnrtiázban. Mű- jutalmazták' a szebbnél-szebb
sorra keríti az »Uj igazgatói n*lsorsz,ímokat. A honvédek irnlKisteleken néhány napon l/éi
ciiwtl kőtf el vonásos színdarab. t-nresoportja orosz és magyar löt teljesen befejezik aa ara(,:ia|
Mindenkit Szeretettel vár az népitáncokat mutatott be. Nagy Szerdán több eeéplfcép márme(
MSzT.
sikerrel szerepeltek a gyufagyár 5s kezdje a próbacséplést, 18-5®
- SZOMBATON este kit árai szavaiéi, énekééi ós a dalárda- pedig kilenc cséplőgéppel meg,
kezdettel a 'Magyar-Szovjet Tár- X Julius 17: VAOSz-ttépOnne- kezdik az általános cséplést. I
próbacséplések azt
mutatják)
saság kerthelyiségében Sebes- péiy az njsgegedi ligetben.
hogv a huza keresztenkint át,
tvén Endre, a magasépitészeti
— AZ UJSZEGEDT DÉFOSz lag 32 kilogramot ad, amelv (
tervlniézet szegedi kirendeltsé- szervezet vasárnap délután 8 kisteleki homokos földben aránji
gének Vezetője előadást
tart órakor gyűlést tart a eséplö- l a g e l é g jó t e r m é s t j e l e n t .
•
•tiMit tanulhatunk építészeit és iwnukésok részére a BEFŐSZ
»
képzőművészeti vonatkozásban a helyiségében. Újszeged, Fófanor
17—18- szám.
A kisteleki termelöcsoport cgj
Szovjetuniótól« címmel. 'Az ér— SZŐREG lokosséga Telkesen hold földet vetett be orosz: dinyt
dekes előadásra mindenkit sze- készül augusztus B-re. AugnSa- nyével. A vrtés szépen fejlődik
retettel vár a Magyar-Szovjet tus B-én les® löfl éves évfor- Az orosz dinnye 15—20 kilo.
Társaság. Az előadásra külön dulója a nagy szóregi csaták- Kramra is megnő és gondos ka,
felhívják az oklatásl felelősök nak, melyet a lakosság méltó- zcléa mellett egészen fcbruál
végéig frissen lehet tartani.
képpen ünnepel meg.
figyelmét.
i

A p r ó h l r d e t é i e k
BÚTOROZOTT szoba kiadó két KÖNYVEKET vásárol, elad é«
férfi részére. Móricé Zsigmond- cserél Hungária, antikvárium. —
KISEBB takarítást,
cbédhoí- rakpart 4. szám, I. em. 1.
Partizán-utca 1.
dást vagy könnyű munkát válKELTETŐGÉP. 200-as, villany
lalnék. Vasasszenlpéter-u. 9/a.
A 1> A S-V fc'f ItT
^ és petróleumfütésre eladó, ke.
Finta LSszlóné.
rékpáxra
cserélhető. SzentmJ.
ROKKANT ember éjjeliőrséget MAKŐI túró, idei friss, már liály-utca 9. szám, II. em. 8.
vagy kerékpSrőrzést vállalna. — kapható, 2.70. Tejüzem, Aradi,
1
K ü t ö N FIÍ!L,BK
Vasasszentpéter-utca 9/a. stám. utca.
Finta, Láailó.
BŐRKABÁTOK rendelésre, bőr- AKI megtalálta a központi
kabátíavitások vízhatlan festés- tem előtti pázsiton felejtett, nk.
T T T T T
sel készülnek Csordás bőrruha- tatáskámat kottáimmal,
jutaké9zitómesternél, SzcntiriklésGarainsz.eg^
SZOBA kiadó házaapá-rnak, aki- utca 7., a felsővárosi Templom lomban részesül.
Valéria-tér 3.
nek holmija vau. Vár,szeginé, mögött.
'
i I i i
Boidogasszony-sugárut 25.
PRÍMA állapotban levő nőiDÉLMAGYAUORSZAG
SZÉP szoba-konyha, speizből és férfi kerékpárt vesz a Délpolitikai napilap.
álló lakásom, vii bent, elcserél- magyarország
Felelős szerkesztő és kiadói
kiadóhivatala,
ném kettőszobás komfortosért,
ifj. KOMÓCSIN MIHÁLY
Kárász utca 6.
vagy költségtérítéssel átadom.
Szerkesztő: BŐDAY PAL
BÚTOR nagy választékban olCim a kiadóban.
Szerkesztőség: Jókai-U- 4.
KÜLÖNB K.TARATÜ bútorozott csó árakon az Asztalosmeste- Falusi rovat telefonja: 35-31
szoba kiadó azonnalra ig. Kos. rek Bútorcsarnokában, DugoÜzemi rovat: 80-03.
suth Lajos-sugárut 41.f föld- nics-tér 11. Fizetési kedvezÉjjeli
szarkeyjtösfgi telefons
szint 3.
mény.
este 8 -tői; 35-06.
KÜLÖNBE.TARATU
bútorozott ELADŐ szép plüss rohamé -és
Kiadóhivatal: Káráaz-u. 6.
szoba modern házban férfi ré. egy sezion. Megtekinthető 12-től
Telefon: 31-16 és 35-00.
szére kiadó. Kossuth Lajos-su- Széchonyi-tér 6. szám alatt, I.
Az s-el jelzett
közleményei
emelet 9. ajtó.
gárut 19. szám, III. 2.
díjazottak.
KÉT férfinak bútorozott szoba, KÉT szép ágy sodronnyal, do.
különbé járatú, fürdőszobahass- hányzóasztal ka. gtjjermekket rec
Nyomja:
nálattal kúvdó. Vidra-utca 3. sz., stb. eladó. Polgár-utca 1G. szám,
Hirhtpkiaüó i\lt. Öieged
i . emelet 8telei ős fiezetö: Konci Eásjló.
I I . amelet 6.
n G I, A L K O Z f s "
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